
La Utopio de Hodiaŭ

estas la Realaĵo de

Morgaŭ

En socio kies konstitucio ne devigas la
individua al krimo, por batali, sed por doni al vi
intereson en esti bona, boneco estas natura.
Senpage pri ekonomiaj kaj juraj konsideroj, la
virino ne vendos sin, ŝi ne estos sklavo al la
viro. Libera de salajro sklaveco kaj brutala
laboro, homoj povos instrui kaj scienco kaj arto
estas vere por ĉiuj; La mensoj sonos en sonaj
korpoj. La doloro ne estos tute subpremita, nek
la penado forigita, kio estus absurda; Sed feliĉo
venas de la normala ekvilibro inter produktema
penado kaj la ebleco konsumi, el la natura
ekzercado de niaj fakultatoj.

Utopio!
Tiuj, kiuj forgesas esti hodiaŭa utopio

rakontas la realaĵon de morgaŭ. Slave sukcesis
servisto, la servisto salajro laboro kaj nur kion
homoj volas - kondiĉoj jam favoraj, la grundo
estas preta - por la salajro sistemo, la
malliberulo de monopoligis lando, sukcesos, ne
la oficisto, salajrataj kombino kun Servisto, Sed

la aŭtonoma kaj subtena individuo, La libera
viro sur la libera Tero! (1).

Ĉu Anarkio Utopio?
Ĉio, kio estas homa, estas utópica.
Antaŭ ol ĝi fariĝas realaĵo; kaj ĉio, kio

dependas de la homa volo, estas atingebla. Kio
gravas havas vojon gviditan. Kaj tiu vojo pasas
inter homoj kiuj laboras, manĝas, amo kaj
pensas, pasas inter iliaj hejmoj kaj ilia industrio
kaj inter cxiuj siaj spontaneaj frateco kreita en
jarcentoj, kolekti kaj Erarserĉado tradicioj,
kunordiganta klopodojn; detruado de baroj ke
malliberigi la vivi kaj postuli unuformecon, ni
rekonas en ĝi la vojon de la reala historio, el kiu
nur vantaj vidpunktoj atingas la pedagogiajn
tekstojn; ĝi ne estas la vojo de utopio.

Utopio estas voli konstrui socion de la supro
de registaro, uzante viroj kiel unua materio, la
forto de la leĝoj aplikitaj de klarvido. (2)
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Klaso milito kaj ĝiaj viktimoj

En klaso milito, estos kion ili nomas malalta: mortoj rezulte de tiu milito.
Viktimoj estas netradicia kaj tio kaŭzas homoj konfuzi kaj konfuzu intence de

potencaj grupoj, kiuj tenas la militon per la ekspluatado kaj subpremo.
La parolado de tiuj grupoj estas ke ekzistas tiu milito kaj ke ĉiuj estas egalaj

antaŭ la leĝo (sed tiu riĉeco faras distingojn!), Ke la ŝtato estas ordo kaj agento de
progreso kaj ke ni devas vivi en harmonio en ĉi tiu socio.

Ni, homoj adepto anarkio ĉiam denuncis ke institucioj estas iluzioj kaj ke ĉiuj
reformoj kaj bonfarto sintenoj nur maskas la klaso milito. Por potencaj grupoj, ne
ekzistas leĝoj, neniu reguloj, neniam estis!

Ni ne konsentas kun la partio praktiko nek subteni la institucian maldekstran /
partio / aŭtoritataj antaŭeniganta la tezo kaptante la stato krei progresema ŝanĝo
por la loĝantaro. Ĉi tio estas malklara kaj, krome, ili ludas la ludon de tiuj, kiuj ne
respektas la regulojn.

Se pasinta tempo por kunigi kaj promocii revolucia solidareco, rekta ago kaj
defendi la krimulon agoj de niaj malamikoj, kiuj atakas nin, kovrita per Sia potenco
grupoj kiuj regas la staton, manipulante la leĝoj kaj promocii murdoj ĉiuj
alfrontantaj ilin.

Ni ne forgesas, ni ne pardonas, en unuiĝo kaj lukto ni estos indaj kaj senpagaj!
Nenio atako sen respondas!





Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!
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